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االفتتاحيالخطاب.1

السادة سكان بوسطن السابقین والحالیین والمستقبلیین،

والشائعةالجدیدةالمنازلأنواعبھاتستجیبقدالتيالكیفیةعلىالوقوففيیرغبشخصأليمفتوحنداءھوأفكارعلىللحصولالطلبھذا
وتعزیزالعیشوقابلیةالتكلفةلتیسیراألولویةتضعالتياألفكارفيخاصبشكلنرغبإننابوسطن.بمدینةوالمستقبلیةالحالیةاإلسكانالحتیاجات

جًدا ونحن نرغب في معرفة رأیك.األحیاء الصحیة على نحِو شمولي. لیست ھناك فكرة صغیرة

بوسطنجمعیةفإنذلك،علىعالوةلحلّھ.كثیرةأسالیبسیتطلبماوھواإلسكانتكلفةبتیسیریتعلقفیماطویلةفترةمنذتحديبھابوسطنمدینة
خاللمناإلسكاننماذجمنمختلفةألنواعالفرصالستكشاف)iLab(للمدینةالتابعاإلسكانتجدیدمختبرجھودتدعم)BSA(المعماریةللھندسة
الحاضر،الوقتفي.2016عامفياألولىاإلسكانتجدیدومسابقةالمدمج،المسكنوسیاسة،)ADU(التجریبياإلضافیةالسكنیةالوحدةبرنامج
التياإلسكانخیاراتمنالمزیدإلنشاءطرقفيالتفكیرطریقعنالتعاونھذااإلسكانتجدیدومختبرالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةتواصل

بوسطن.تعزز التاریخ والمجتمعات الفریدة الموجودة في أحیاء

منالمزیدتوفیرعلىالمساعدةصغیرةمواقعفيلإلسكانالمبتكرةللنماذجیمكنكیفالجدیدة:اإلسكانتحدیاتأحدتناولفينرغبالعامھذاوفي
احتیاجاتلخدمةبدایتھفيأُنِشيءمسكننوعوھوالممیزة،الثالثیةالطوابقأوطوابقثالثمنالمكّونةالمبانيمناإللھامبجذبللسكان؟الخیارات

فيتعاونكمنطلبنحنالحاضر.الوقتفيوسكانھاالمدینةتواجھھاالتيالمعقدةاإلسكانتحدیاتلمعالجةجدیدةطرقتصوریمكنناواألفراد،األسر
نرجوالسكان.لجمیعللعنصریةومناھضةًوشموًالإنصافًاأكثرمدینةبوسطنجعلفيوالمتمثّلةالمدینةمستوىعلىأھدافنایدعمإسكانإنشاء

نتطلع لسماع آرائكم!للناس بالنجاح وامتالك خیارات بشأن مكان معیشتھم. إننامساعدتنا بشكل تعاوني في تصمیم منازل ومجتمعات تسمح

أطیب األمنیات،
جمعیة بوسطن للھندسة المعماریة ومختبر تجدید اإلسكان



عامةنظرة.2

ُمسمَّى،تحت2021عامربیعفياإلسكانلتجدیدثانیةمسابقةیدّشنانبوسطنلمدینةالتابعاإلسكانتجدیدومختبرالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیة
غیرصغیرةمواقعفيبناؤھایمكنالتيالجدیدةاإلسكاننماذجلتصّورمدعوونوالفرقاألفرادبوسطن.بمدینةالمستقبلیةللطوابقالمشتركاإلنشاء
التنمیةبینالفجوةسدفيتساعدأنیمكنطوابق،ثالثمنالمكّونةالمنازلمثلاألسر،متعددالمسكنأنفينشكإننا.1قائمةمباٍنبینمشغولة
بلفحسب،للسكانالتكلفةومیسورةمتنوعةإسكانخیاراتتوفیرعلىیساعدال2النطاقمتوسطاإلسكانمنالنوعھذابوسطن.فيوالكبیرةالصغیرة
فيبنائھالسھلمنلیسالمسكنمنالنوعھذافإنھذا،منوبالرغمالمدینة.فيإلیھاللوصولوقابلیةاستدامةأكثرأحیاءإنشاءعلىأیًضایساعد

التشیید المرتفعة وتكالیف األرض، من بین عوائق أخرى.مدینتنا بسبب عوائق تقسیم المناطق، باإلضافة إلى تكالیف

أنشأنالقدأفكار.تقدیمطریقعنأفكارعلىللحصولالطلبھذاعلىللردالتحديھذاتناولعلىالمساعدةفيالراغبیناألشخاصجمیعندعونحن
المسابقاتأننُقّرنحنالثاني).(المسارطویًالرّداأواألول)(المسارقصیًرارّداكانإذالماتبًعاعملھم،تقدیمخاللھمامنللمشاركینیمكنمسارین

التصّورمنیأتيأنیمكنالحقیقيالتغییرأنأیًضانعلملكننااإلسكان،مجالفيالمھنیینألصواتاألولویةتعطيماغالبًاالطبیعةھذهتحملالتي
الجمعي والشمولي فقط.

بمدینةالمستقبلیةللطوابقالمشتركاإلنشاءفيبمشاركتكنرحبفإننامتینة،رؤیاأوصورةأوجملةلدیككانسواءآرائكم!سماعنودأنناكما
بوسطن!

الخلفیة.1

وغیرھموفنانینمعماریینومھندسینوطالبسكانمعاستقصاًءاإلسكانتجدیدومختبرالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةقاَدت،2020عامفي
الغالبفيأنشئتوالتيطوابقثالثمنالمكّونةالمبانيإنبوسطن.سكانحیاةفيطوابقثالثمنالمكّونةالمبانيلعبتھالذيالدورلمعرفةالكثیر
فيوالمتوسطة.العاملةالطبقةمناألسرمنوواسعةمتنوعةلمجموعةكبیربشكلالتكلفةمیسورةإسكانفرصوفَّرت1930و1880بینالفترةفي

تشّكل النسیج ذاتھ ألحیاء بوسطن.الوقت الحاضر، أصبحت ھذه المباني السكنیة الخشبیة المتراصة

االستخداممثلقدر،بأكبرالسكانعلىصداھاترّددطوابقثالثمنالمكّونةالمبانيمنأجزاءأيَعِرفناالعمل،وورشالمجتمعيالحوارخاللمن
بمنازلھمالناسعالقاتتغیّرتالجائحة،أثناءبُعد.عنشوارعھممعلالنخراطالشرفاتاستخدامأومجتمعلبناءالمشتركةللمساحاتالرسميغیر
شققھمشرفاتیستخدمونأصبحواآخرونھناكجیرانھم،منطوابقبضعةبُعدعلىالعیشمزایاالحظواالسكانبعضأّنحینفيطبیعي.بشكل
افتراضيمعرضوھو،والمستقبلیةوالحالیةالسابقةالطوابقمعرضوأنشأناالبحثھذاأخذناوقدبالمنزل.مكتبیةكمساحاتومنھاجدیدة،بطرق
منالمزیدعقدیُمِكنناالمعرض،برامجخاللمنالمعماریة.للھندسةبوسطنلجمعیةاإللكترونيالموقععلى2020عامخریفموسمطوالحَدَث

وتركیًزا على العدالة العرقیة.بناء المسكن میسور التكلفة على نحو أكبر، وأكثر استدامةًالحوارات بشأن الكیفیة التي یمكن بھا جعل اإلسكان وعملیة

التالیةالمرحلةإلىلالنتقالمتحمسونفإننا،2020عامطوالآخرینشركاءمعبھقمناالذيالعملوكذلكالعملھذامنالتعلمفوائدنأخذأنناوحیث
من ھذا الجھد: ھذا الطلب للحصول على أفكار.

والكبیرةالصغیرةاإلسكانتنمیةمشروعاتوسطفيمامكانفيالموجودةالمبانيمنأنواعمنیتكونالذياإلسكانالحجم:متوسطاإلسكان2
المتالصقة، ومنازل البلدة.الحجم، مثل المباني المكّونة من ثالث طوابق، والمنازل

بینالموجودةالقلیلةالشاغرةاألرضقطعتمألأنھایبدوحضریة،منطقةداخلتقععادةًالتيالمشغولةغیرالمواقعقائمة:مباٍنبینمشغولةغیر1
غیرھا من المباني القائمة في المنطقة.

https://www.architects.org/exhibitions/future-decker


أھدافنا.3

المبكرة جدا من عملیّتنا، سوفنملك جمیع األجوبة" "ونطلب المساعدة". في ھذه المرحلةطلب الحصول على أفكار یعني أننا نقول ببساطة "نحن ال
تأتي تلك المساعدة بأشكال وأحجام مختلفة وكثیرة، وجمیعھا سوف تسترشد بھا المرحلة الثانیة من المسابقة.

تساعدنا على تحقیق األھداف التالیة:من خالل ھذا الطلب للحصول على أفكار، نُرید تحدید مشروعات

جانبمنإلیھاللوصولقابلةبوسطنمدینةوجعلالتكلفةتیسیرتعزیزأجلمنالتجدیدخاللمنالتكلفةتیسیرتعزیز.1
العثورفيصعوبةجمیًعایواجھونوالذینوالمتوسط،والمعتدلالمنخفضالدخلذاتلألسرإسكانتوفیرطریقعنالجمیع،

والتمویلوالترخیصالتصمیمفيلالستنساخوقابلةمبتكرةطرقاستكشاففينرغبنحنتكلفتھ.تحملیمكنھمإسكانعلى
والبناء لجعل اإلسكان میسور التكلفة بقْدٍر أكبر.

عامبحلولبوسطنفيجدیدةسكنیةوحدة69000إضافةھوللمدینةالشاملالھدفبالمدینةاإلسكانحصصتنویع.2
خیاراتمنمتنوعةمجموعةوجودنضمنأنیجبالھدف،ھذاولتحقیق-الشركاءمنالكثیرمعبالعملوذلك-2030

مدینة بوسطن.اإلسكان التي یمكنھا تلبیة االحتیاجات المتنوعة لسكان

المناخیةالعدالةعلىوتركزفیھاللتجولقابلةأحیاءإنشاءدعممواصلةفينرغبإنناوصحیةومستدامةعادلةأحیاءإنشاء.3
للجمیع.واالقتصادیة واالجتماعیة، وبالتالي تحسین جودة األحیاء

معأعمقروابطوتبنّيالتنمیةعملیةفيوغالبًامبكًراالمجتمعأفرادمعاالنخراطفينرغبإنناوتكوینھاللروابطالمشتركاإلنشاء.4
إلیھا وشفافة على نحو أكبربذلك فإننا نأمل في تسھیل عملیة تنمیة قابلة للوصولكل أولئك المعنیین والمتأثرین بتنمیة اإلسكان. وبقیامنا

فیھ.ویمكنھا أن تؤدي إلى إسكان یرحَّب بھ في الحي الذي یُنَشأ

المعرض.فعالیةونستضیفرقميفھرسفيونجمعھاالمقدَّمةاألفكارجمیعنراجعسوفأفكار،علىالحصولطلبتقدیمفترةنھایةفي
والمزمعمقترحاتعلىللحصولأقوىطلبإعدادفيللمساعدةأفكارعلىالحصولطلبمناألفكارنجمعسوفالعملیة،ھذهإلىباإلضافة
تنافسیةعملیةسیكونمقترحاتعلىالحصولطلبالحقًا).تحدیدھاالمزمع(منللمدینةمملوكةأرضلقطعة،2021عامنھایةفيإصداره

للحصول على مقترحات التنمیة بھدف بناء مشروع تجریبي.



المواقع.4

روكسبیري،أحیاءفيتقعالتياألحیاءتطویرإدارةأصولضمنموقًعا13قدرهإجماليعددحددناأفكار،علىللحصولالطلبھذاسبیلفي
بناًء على العوامل التالیة:تم اختیار ھذه المواقعدوركیستر، ماتابان، ھاید بارك.

مربع،قدم8000إلى3000بینتتراوح:الحجم●
والفرص،القابلة للوصول إلیھا، وتقّدم مجموعة متنوعة من التحدیاتجمیع ھذه المواقع تقع بالقرب من نماذج المواصالت:والموقع●
المحیطة،األرجاءفيالموجودةالمبانيألنواعدائًماممثّلةلیستوھيأسر،3إلىواحدةأسرةبینالمواقعتتراوح:المناطقوتقسیم●
نة منالخیط الذي یربط جمیع المواقع المختارةوبیئة الحي:● ثالث طوابق.ھو وجود مباني قدیمة وجدیدة على حّد سواء مكوَّ

التيالطریقةجماعيبشكلترويأنعلىالقدرةلھاویكونطوابقثالثمنالمكّونةالمبانيتنمیةلكیفیةتصّورمواقعتصبحأنالمواقعلھذهیمكن
من تحدیات وفرص إدخال إسكان فيمدینتنا. بصفتكم مشاركین، فإننا نحثكم على تناول كّلتستطیع بھا نماذج اإلسكان المستنسخة أن تخیط مًعا نسیج

.1الملحقفيواردةالمواقعجمیعأكثر.أوواحدموقع

تكونأنیمكنالمواقعھذهالمسابقة.لھذهتالئمأنویمكناألحیاءتطویرإدارةأصولخارجأخرىمواقعھناكتكونربماأنھنعلمذلك،إلىباإلضافة
أنھا یمكن أن توفر فرًصاأخرى أیًضا. إذا كان ھناك موقع أو مجموعة مواقع ترونملكیة عامة أو ملكیة خاصة، ویمكن أن تمتد إلى أحیاء

أفضل للسكان، فإننا ندعوكم لتضمینھا في ردكم!

الردود.5

لتقدیكم أفكاركم.مسارانھناك

القصیرةالردود:1المسار.1

تعلیقات.أومدخالتأيمشاركةعلیكملنسھِّلقصیرةاستمارةأنشأناالمدخالت:.1

لطلب1المسار"ردوضعمنالتأكدیرجى.future-decker@boston.govإلىاإللكترونيالبریدعبربإرسالھاردودكقدم:المقترح.2
الحصول على أفكار" في موضوع رسالتكم اإللكترونیة.

الطویلةالردود:2المسار.2

)واحدةصفحة(نفسكعّرفالتعریف:.1
ونوع المؤسسة أو المجموعة.ینبغي أن یشتمل ھذا على اسمك، واسم المتعاونین معك،یرجى إخبارنا بسبب تقدیمك للمقترح وقلیًال عن خلفیتك.

)واحدةصفحة(المكانعنأخبرناالموقع:اختیار.2
3یمكنك التركیز على موقع واحد أو تجمعتقدیم تفسیر لكل موقع ُمختار موضًحا سبب اھتمامك بھ.قّدم قائمة بالموقع أو المواقع التي تھتم بھا. یرجى

فیھا.مواقع، كما یمكنك تحدید مواقع یمكن استنساخ أحد األفكار

الحصوللطلب2المسار"ردوضعمنالتأكدویرجىصفحات8عنیزیدالبماfuture-decker@boston.govإلىمقترحقّدمالمقترح:.3
أن یشتمل المقترح على:على أفكار" في موضوع رسالتكم اإللكترونیة. كما ینبغي

بالقرب من بعضھا.مجموعة مواقع واقعة أو موجودةمجموعة مواقع متالصقة:3

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX
https://docs.google.com/document/d/1YeBtHD2PfQuinmpS3WKEhGOu2-s9_T07HamMplHUw-M/edit?usp=sharing
mailto:future-decker@boston.gov
mailto:%20future-decker@boston.gov


i.ماذا تقترح وسبب اعتقادك أنھ یلبي أھدافنا كمدینة،.سرد المشروع
نة في فكرتك. باإلضافة إلى احتیاجات المجتمعات المتضمَّ

ii..فكرتك بالكامل. األفكار األكثر إلزاًما تتضمن مزیًجا منفكرة المشروع
أّي مما یلي:

التصمیم التصوري / الرسومات.1
نماذج التمویل المبتكرة.2
طرق التشیید المبتكرة.3
بدائل تقسیم المناطق.4

iii.مشروعك.. ِصف باختصار العوائق الرئیسیة إلنشاءعوائق المشروع
iv.مشاركة أفكارك مع قطاع أوسع من العاّمة أو الجمھور.في رّدك، یُرجى إخبارنا إذا كنت توّد أن تتم:اإلذن

والتملك، ومخصص مكان انتظارمنظر الشارع، ومستویات تیسیر التكلفة في وحدات اإلیجارالتصمیم الذي یكّمل البیئة / تصمیماعتبارات أخرى:
ونرّحب بجمیع األفكار واألسالیبإننا نعلم أنھ ال یوجد حل واحد لتحدي التنمیة ھذا،السیارات، والمساحة الخضراء، واستخدام مواد وطرق مبتكرة.

اإلبداعیة!

والعملیةالزمنيالمخطط.3

التقدیم
future-decker@boston.govإلىأفكارعلىالحصولطلبعناألسئلةتقدیمیمكنأفكار.علىالحصولطلبإتاحةتم:05/26/21

فيسنستمربینماالمتحدة.الوالیاتشرقبتوقیتمساًء5الساعةبحلولfuture-decker@boston.govإلىالطلباتترسل:07/30/21
یولیو.30بحلولإرسالھاتمالتيتلكأساسيبشكلسنعرض،الفترةھذهبعدمشاركتھاتمتالتياألفكارقبول

البرامج خالل فترة طلب الحصول على أفكار
5�30الساعةالمعماریةللھندسةبوسطنوجمعیةاإلسكانتجدیدمختبرلدىالعملفریقعلىأسئلةلطرحوفرصةتعریفیةندوة:5/26/21

الرسمي.الشرقيبالتوقیتمساًء7-مساًء
-5�30الساعةاإلسكانلقضیةومؤیدینمصممینمعوالتواصلبوسطن،مدینةحولمنومجموعاتأفرادمععملعالقاتإقامة:6/29/21

مساًء.7
بالزیارةتفضلواالفعلي.الوقتفيلھاتمھیدیامخططایرسمبینماالمصممینأحدمعفكرتكعنتحّدثالتخطیطیة!المسودةوضعلیلة:7/13/21

.مساًء7�30-6الساعةدعوةبدون

للتغییر)ما بعد طلب الحصول على أفكار (التواریخ الدقیقة تخضع
األفكاروعرضأفكار،علىالحصولطلبتقدیمملخصإصدارتم:8/13/21
التالیةالمرحلةیلّخصالذيالمسابقةموجزإصدارتم:9/27/21

للمتقّدمینمصادر.6

أيعلىللتیسیرمنامحاولةفيوبالتاليالمصادر.إلىالوصولإمكانیةولدیھمسابقةخبرةلدیھمالذینأولئكمعغالبًاتتالئمالمسابقاتبأننقّرإننا
منتقدیمھإلىنھدفبماقائمةأدناهتوجدالمتقّدمین.دعمفيللمساعدةمصادربضعةنوفرفإنناأفكار،علىللحصولالطلبھذافيالمشاركةشخص

خالل ھذه المرحلة األولى من مسابقة تجدید اإلسكان:

الفنیة:المساعدة.1
Berkshire(بیركشایربنكمؤسسةمنبدعم Bank Foundation(التمویلمنصغیرمبلغتقدیمالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةتستطیع
یبلغواحدةمجموعةأليللتخصیصاألقصىالحدالدعم.بعضمعأفضلنحٍوعلىالمشاركةعلىقادرةستكونالتيوالمجموعاتالمؤسساتلدعم

غیرھاأواألطفالورعایةوالخامات،والطباعة،الترجمة،وخدماتاإلنترنت،إلىالوصولمثل:ألمورالمالیةالموارداستخدامیمكندوالر.1000
أفكار.تساعد في تمكین مجموعة من تقدیم فكرة لطلب الحصول علىمن المصادر التي غالبًا ما یتم التغاضي عنھا لكنھا قد



الفنیةالمساعدةالموضوع:سطروضعمعfuture-decker@boston.govالعنوانعلىبنااالتصالیرجىالتمویل،ھذافيترغبكنتإذا
وأخبرنا عن الغرض الذي تود استخدام التمویل فیھ.

ستكون ھذه الفرصة على أساس أول القادمین أول المخدومین.

مصممین:معالتواصل.2

أرجاءكلفيمجتمعیةومجموعاتمصممینمعشراكاتإلنشاءالتعاونيالتصمیم+المجتمعمبادرةمؤخًراالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةدشَّنت
عینبمصممینتوصیلكمننتمكَّنسوفالمشروعھذاخاللمنبوسطن. للحصولالطلبلھذالفكرتكالبصریةالتأثیراتإنشاءعلىللمساعدةمتطوِّ

معالتواصلتودكنتإذا.المعماریةللھندسةبوسطنلجمعیةاإللكترونيالموقعزیارةیرجىالمبادرة،ھذهعنالمزیدمعرفةتودكنتإذاأفكار.على
future-decker@boston.govالعنوانعلىإلیناإلكترونیةرسالةإرسالیرجىتصمیم،فریق

العمل:عالقاتإقامةفعالیات.3
أفرادمنبغیرھمااللتقاءالراغبینللمشاركینیمكنحیثقصیرةفعالیاتسلسلةنستضیفسوفأفكار،علىالحصوللطلبالمفتوحةالفترةخالل

التخطیطیة،المسودةوضعولیلةالعمل،عالقاتإلقامةوفعالیةتعریفیة،ندوةالثالثةالفعالیاتتتضمنالمرحلة.لھذهفرقتشكیلفيللبدءومجموعات
أفضل.لیعبروا عن أفكارھم ویتعرفوا على بعضھم البعض على نحٍوحیث سنجمع كّال من المتقّدمین التقلیدیین وغیر التقلیدیین

الصلة:ذاتالویبصفحات.4
)2020(والمستقبلیةوالحالیةالسابقةالطوابقاالفتراضي،المعرض●

ثالث طوابق بمدینة بوسطن ویعرض رؤى جماعیة للطوابقھذا المعرض االفتراضي یصف تاریخ المباني المكّونة من○
المستقبلیة بمدینة بوسطن.

عارض تقسیم المناطق بمدینة بوسطن●
كل أرجاءتوفر معلومات تقییم وتقسیم المناطق لقطع األراضي فيعارض تقسیم المناطق ھو تطبیق ویب وأداة لوضع الخرائط○

مدینة بوسطن.
بناء المسكن●

التي تدیرھا إدارة مدینة بوسطن لتطویر األحیاء.منصة رقمیة تعرض حصًرا كامًال للمشروعات وقطع األراضي○

mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/programs/community-collaborative-design
mailto:future-decker@boston.gov
https://www.architects.org/exhibitions/future-decker
http://maps.bostonredevelopmentauthority.org/zoningviewer/
https://www.boston.gov/buildinghousing


المواقع:1الملحق

موقع)1(إجماليریفرشارع569

ماتابانالحي:
2F-4000المنطقة:تقسیم

مربّعقدم6984الحجم:
5المجلس:منطقة
1801709000األرض:قطعةمعّرف

موقع)2(إجماليبالوجادة65،71
ماتابانالحي:
3F-5000المنطقة:تقسیم

مربع،قدم4125الحجم:
مربعقدم4064
4المجلس:منطقة

معّرف قطعة األرض:
1403768000

2751،2775،2777
مواقع)3(إجماليواشنطنشارع

روكسبیريالحي:
3F-4000المنطقة:تقسیم

مربعقدم5376مربع،قدم4144مربع،قدم5509الحجم:
7المجلس:منطقة
1100237000،1100236000،1100231000األرض:قطعةمعّرف

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ps2DUY_SC9oHOKTG09GYXzOS0DYp0udX


موقع)1(إجماليجینیفاجادة379

دوركیسترالحي:
2F-5000المنطقة:تقسیم

مربّعقدم7,647الحجم:
4المجلس:منطقة
1500843000األرض:قطعةمعّرف

مواقع)4(إجماليكورتدایر

دوركیسترالحي:
3F-6000المنطقة:تقسیم

مربعقدم8833مربع،قدم3091مربع،قدم3281مربع،قدم5979الحجم:
4المجلس:منطقة
,1702081000,1702084000,1702085000األرض:قطعةمعّرف

1702086000

موقع)2(إجماليكولكیسترشارع18،22

ھاید باركالحي:
1F-6000المنطقة:تقسیم

مربعقدم5979مربع،قدم6000الحجم:
5المجلس:منطقة
1809674000,1809676000األرض:قطعةمعّرف



اإلفصاح:2الملحق

المدینة إلصدار أمر شراءفقط وال یُفسَّر على أنھ التماس أو التزام من جانبھذا الطلب للحصول على أفكار ھو ألغراض المعلومات والتخطیط
تنافسي أو منح عقد.

على أفكار ولن یدفعا بطریقة أوعقًدا على أساس الردود المقدَّمة على ھذا الطلب للحصولإن جمعیة بوسطن للھندسة المعماریة والمدینة لن یمنحان
المعلومات.أي عرض تقدیمي من جانب مقدم خدمة، أو استخدام مثل ھذهبأخرى رسوم مقابل خدمة أي معلومات مقّدمة، أو مقابل

قانون ماساتشوستسبمثابة سجل عام بموجب قانون السجالت العامة لوالیة ماساتشوستس،وجمیع الردود على ھذا الطلب للحصول على أفكار ستكون
.66Sالفصلالعام ذلك.منالنقیضعلىالتيالسریةإشعاراتعنالنظربغض،10

حسبما یََرونھ مناسبًا.المعماریة ومدینة بوسطن بنشر طلبھ والرجوع إلیھ واستخدامھبتقدیم المتقّدم للطلب فإنھ یصرح لجمعیة بوسطن للھندسة

المسرد:3الملحق

والمبادرة.جمیع التعریفات أدناه تخص المعنى المخّصص في ھذه الوثیقة

مثاليبشكلوالمستقبلیین.الحالیینللسكانالتكلفةمیسورةإسكانخیاراتتوفّرالتيالثالثیةالطوابقأوطوابقللثالثجدیدتقدیمالمستقبلي:الطابق
المكّونةالمنازلعلىیقتصرالالمبنىھذاأنكماالدخل.من%30منأقلإنفاقالسكانمنیتطلبوسوفالسوقيالسعرمنبأقلھذاتقدیمیتمسوف
وحدات.3من

الخطوط العریضة لفكرة بطریقة بصریة.مرحلة مبكرة من عملیة التصمیم تضعالتصمیم التصوري:

مباني بھا وحدتین على األقل:المسكن متعدد األسر:

منمتنوعةلمجموعةوحولھابوسطنفيالبناءصعبالحجممتوسطالمسكنیكونأنیمكنوحدات.5-3بینیتراوحمسكنالحجم:متوسطالمسكن
التمویلوخیاراتالمتزایدة،والبناءاألرضوتكالیفالسیارات،انتظارمكانواشتراطاتاألراضي،قطعوأحجامالمناطق،تقسیممنھا:األسباب،

إلى فھم ھذه العوائق والفرص الممكنة على نحٍو أفضل.المحدودة، وغیرھا. یسعى ھذا الطلب للحصول على أفكار

أجلمنالمدینةأسلوببھالیسترشدالخلفیات،جمیعمنالمشاركینأفكارتنقلوثیقةعنعبارةأفكارعلىالحصولطلبأفكار:علىالحصولطلب
تُِعید تصّور طریقتنا للقیام بالمشاركة.التغلب على تحدیات تنمیة اإلسكان. وھو البدایة لعملیة

فيوالتصرفلتنمیةالمقترحاتتنقلوثیقةعنعبارةالوثیقة)ھذهفيإلیھُمشارھو(كماأفكارعلىالحصولطلبأفكار:علىالحصولطلب
الممتلكات التي تملكھا إدارة مدینة بوسطن لتطویر األحیاء.



المواقعالستغاللأفكارعلىللحصولالطلبھذافيفرصتوجدأحیاء.وحتىسكنیةومربعاتشوارععبرتمتدلمواقعتجّمعالمتناثرة:المواقع
إطالق فعالیات أكبر و/أو تقلیل التكالیف.المتناثرة لمقترح تنمیة فردي إن كان ذلك قد یساعد على

بناؤھاتموقدالمتحدة.الوالیاتشرقشمالمنطقةمنكبیرجزءفيموجودطوابقثالثمنمكّونسكنيمبنىالثالثیة:الطوابقأوطوابقالثالث
والشرفاتوحدة،لكلالمتماثلةالطوابقمخططاتمثلمشتركةخصائصوتشاركتالعشرینالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرفيرئیسيبشكل

األمامیة أو الخلفیة، والبناء الخشبي، واألسقف المسطحة.

مختلفة،مناطقتقسیمذاتأحیاءإلىمقّسمةوالبلداتفالمدنعامة.بصفةواستخدامھاوحجمھاالمبانيموقعتحّددالتيالمحلیةالقوانینالمنطقة:تقسیم
لكل منھا قواعده فیما یتعلق بما یمكن بناؤه.

المیكانیكامكتبمنجزءھو)iLabاختصاًرا(أوبوسطنلمدینةالتابعاإلسكانتجدیدمختبر):iLab(البلدیةلرئیسالتابعاإلسكانتجدیدمختبر
وتیرةوتسریعمبتكرةإسكاننماذجاختبارطریقعنالتكلفةتیسیرزیادةعلىاإلسكانتجدیدمختبریعملالبلدیة.لرئیسالتابعالجدیدةالحضریة

التجدید في قطاع اإلسكان.

منظمةتشملأنھاكماالمعماریین،للمھندسیناألمریكيللمعھدالمحليالفرعھيالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةالمعماریة:للھندسةبوسطنجمعیة
الھندسةفيعضو4500منأكثربھاالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةالمعماریة.للھندسةبوسطنجمعیةمؤسسةوھيربحیة،غیرجمعیة

مخصَّص لخدمة جمعیتنا.المعماریة والتصمیم والمجاالت ذات الصلة، وفریق عمل

الستكشافالمعماریةللھندسةبوسطنوجمعیةاإلسكانتجدیدمختبربینعامینلمدةمشتركةاستضافةذاتمبادرةاإلسكان:تجدیدتصمیمزمالة
Wandyباسكولوانديتقودهالعملوھذاوالسیاسة.التصمیمخاللمنبوسطنفيأكبرنحوعلىالتكلفةمیسورةإسكانفرص Pascoal،زمیلة

تصمیم تجدید اإلسكان.



أفكارعلىالحصوللطلب1المسار
اإلنشاء المشترك للطوابق المستقبلیة بمدینة بوسطن

مسكنإلنشاءاإلسكانوفرصتحدیاتلتناولاإلسكانتجدیدمسابقةیستضیفانالمعماریةللھندسةبوسطنجمعیةمعبالتعاوناإلسكانتجدیدمختبر
التيالمستنسخةاإلسكاننماذجوأنواعأشكالبشأنآرائكمنسمعأننریدبوسطن.بمدینةأحیاء4عبرالتنمیةوصعبةصغیرةمواقععلىاألسرمتعدد
ثالثمنالمكّونالمبنىمنإلھامھیجذبالعامھذامسابقةاسموالمستقبلیین.الحالیینالسكاناحتیاجاتتلبيبینماالمواقع،منعددفيإدخالھایمكن

عصرنامعمشتركةتعتبروالتيالسكاناحتیاجاتمنالكثیرلتلبیةعام100منأكثرمنذمرةألولإدخالھتممبنىوھوانجالند،نیومنطقةفيطوابق
أجلمنأنھنعتقدالوقت.بمرورثروةتحقیقخاللھامنللسكانیمكنووسیلةالتكلفة،میسورإلسكانعمیقةوحاجةالسكان،منمتناميعددالحاضر:
أكبرآراءلسماعالفرصمنممكنعددأكبرنوفّرأنیجببمدینتنا،مدھشبشكلالمتنوعةالسكانیةللفئاتالالزمةاإلسكانلنماذجالحقیقياإلنشاء
قدالذیناألشخاصلجمیعالتالیةاألسئلةقائمةأنشأناالطویلة)(الردودالثانيمسارناإلىباإلضافةفإنھوبالتاليالمختلفة.األصواتمنممكنعدد

زیارةیرجىاإلجمالیة،والعملیةالمسابقةعنالمعلوماتمنلمزیداالتصال.ومنخفضةموجزةطریقةخاللمنوأفكارھمرؤاھممشاركةفيیرغبون
boston.gov/future-deckerالموقع

أيھویةإلخفاءجھدھاقصارىبوسطنمدینةتبذلسوفھذا،منبالرغمالعام.السجلمنجزًءستكوناألسئلةھذهعلىاإلجاباتأنمالحظةیرجى
یُرجى إخبارنا إذا كنت توّدبشكل واسع من خالل مواد المراسالت المستقبلیة. في رّدك،أسماء أو معلومات تعریف شخصیة والتي ربما یتم مشاركتھا
أن تتم مشاركة أفكارك مع قطاع أوسع من عامة الجمھور.

future-decker@boston.govالعنوانعلىاإللكترونيالبریدعبرإلیناردودكوإرسالأدناهاألسئلةعلىلإلجابةندعوك

م نفسك: ما اسمك وما الذي تود أن نعرفھ عنك؟.1 قدِّ
تكونأنینبغيأیناإلسكان؟أنواعمنغیرھاأوالمستقبلیةالطوابقبخصوصمشاركتھاتودالتياألفكارأوالمدخالتمابفكرتك:أخبرنا.2

)قائمة المواقع ھنا(
أخرى: ھل ھناك أي شيء آخر تود مشاركتھ؟.3

نشكركم على مشاركتكم ونتطلع لسماع آرائكم!

mailto:future-decker@boston.gov

